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2020: snel gereageerd 
op nieuwe situatie 

We zijn een ‘krimpend’ 

pensioenfonds. Er komen geen 

nieuwe deelnemers bij, het aantal 

deelnemers wordt elk jaar alleen maar 

minder. In 2020 liep het aantal actieve 

deelnemers met 80 terug van 1.391 naar 

1.311. Het aantal gewezen deelnemers 

daalde van 1.052 naar 1.029. Het aantal 

pensioengerechtigden steeg van 2.794 

naar 2.842.

Het was een bijzonder jaar, 2020. 
Misschien wel het meest bijzondere jaar 
dat we tot nu toe hebben meegemaakt. 
Het coronavirus zette onze wereld van de 
ene op de andere dag op z’n kop. Voor ons 
was het gelijk ook een goede test: kunnen 
wij snel reageren op zo’n situatie die 
niemand ziet aankomen? Dat ging eerlijk 
gezegd best goed.

We leerden heel snel een nieuwe manier 

van werken. Thuis, met je eigen pc of laptop. 

En videovergaderen als we met collega’s 

wilden overleggen. Ook de mensen bij het 

pensioenfonds schakelden moeiteloos over. 

De administratie liep gewoon door, iedereen 

kreeg op tijd zijn of haar pensioen. En de 

Klantenservice van AZL stond u elke werkdag 

te woord. Zoals u dat gewend bent. 

Beleggingen deden het weer 
goed, dekkingsgraad iets 
omhoog
Ook in fi nancieel opzicht ging het in 2020 

best goed met het pensioenfonds. Met onze 

beleggingen nemen we wat minder risico 

dan voorheen. Toch behaalden we met onze 

aandelen en obligaties weer een prima 

rendement van 8,83%. Mede hierdoor steeg 

onze dekkingsgraad in 2020 een beetje. We 

eindigden het jaar op 117% tegenover 116,3% 

12 maanden eerder.

Ed d’Hooghe

Voorzitter Stichting 

Dow Pensioenfonds
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2020 in beeld 

Wat hebben onze beleggingen vorig jaar 
opgeleverd? Hoeveel deelnemers had ons 
pensioenfonds? En welk bedrag hebben 
we aan pensioen uitbetaald? Hieronder 
vindt u een greep uit de cijfers uit ons 
jaarverslag.

8,8%  
Rendement op beleggingen
Het rendement op basis van total return van 

onze beleggingsportefeuille kwam in 2020 

uit op 8,8%.

In 2019: 15,5%.

5.182 deelnemers  
Deelnemers 
Ons fonds had eind vorig jaar 

5.182 deelnemers. Daarvan 

bouwden er 1.311 pensioen bij ons 

op. We betaalden maandelijks aan 

2.842 pensioengerechtigden hun 

uitkering. De overige 1.029 deelnemers 

gaan in de toekomst pensioen van ons 

ontvangen. 

In 2019: 5.237 deelnemers

112,1%  
Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is 

het gemiddelde van de actuele 

dekkingsgraden van alle 12 maanden 

in 2020.

In 2019: 115,3%

€ 3,1 miljard  
Pensioenvermogen
Dit is het belegd 

vermogen van ons fonds.

In 2019: € 2,9 miljard

€ 450,0 miljoen  
Algemene Reserve
Dit was het bedrag van 

de Algemene Reserve op 

31 december 2020

In 2019: € 405,4 miljoen

€ 69,3 miljoen  
Uitbetaalde pensioenen
Dit bedrag hebben we in 2020 

uitbetaald aan pensioengerechtigden.

In 2019: € 65,9 miljoen

€ 68,8 miljoen  
Premie 
Werkgevers en werknemers hebben in 2020 

samen € 68,8 miljoen aan premie betaald.

In 2019: € 63,5 miljoen
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Een nieuwe ‘oude dag’ 

Een nieuw pensioenstelsel. Dat betekent 

mogelijk ook een nieuwe pensioenregeling 

voor u. Wat gaat er gebeuren in de nieuwe 

regelingen?

• Het moet duidelijker worden wat u aan 

geld inlegt en wat u daarvoor straks aan 

pensioen kunt verwachten;

• Het doel is dat het huidige niveau van het 

pensioen haalbaar blijft;

• Pensioen wordt beweeglijker. Het gaat 

eerder omhoog als het economisch goed 

gaat en eerder omlaag als het economisch 

minder goed gaat;

• Werkgevers en werknemers blijven 

samen geld opzij zetten voor pensioen. Het 

grootste deel is daardoor pensioengeld dat 

belegd wordt.
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Dekkingsgraad 
gestegen

De dekkingsgraad is in juni gestegen van 122,9% naar 123,1%. De 

daling van de rente en de stijging van de waarde van de beleggingen 

in juni zorgen per saldo voor een stijging van de dekkingsgraad. De 

beleidsdekkingsgraad is in juni gestegen van 116,2% naar 117,2%. 

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de 

afgelopen 12 maanden. Dat betekent dat ons fonds fi nancieel gezond is. 

Wat kunt u doen aan 
uw pensioen? Kijk op 
de nieuwe website! 

Onze website is in een nieuw jasje gestoken. 

Het online adres is niet veranderd: 

www.dowpensioen.nl, maar de website die er 

staat is helemaal vernieuwd. U kunt de website 

overal en altijd raadplegen. Alle informatie over uw pensioenregeling 

op uw smartphone, tablet, laptop of vaste computer. Hoeveel pensioen 

bouwt u op? Wanneer wordt uw pensioenuitkering uitbetaald? Wat is 

er geregeld voor uw nabestaanden? 

Actueel
Verder leest u op de nieuwe website alles over de ontwikkelingen 

op het gebied van pensioenen in Nederland in het algemeen en ons 

pensioenfonds in het bijzonder. U vindt er bijvoorbeeld informatie 

over het nieuwe pensioenstelsel. We publiceren ook net als altijd 

maandelijks de actuele stand van zaken rondom onze fi nanciële positie.  

Kortom: ga snel kijken op www.dowpensioen.nl. Rechtsonder op de 

nieuwe website vindt u een feedbackknop. Mist u informatie? Zijn er 

links die niet werken? Wilt u ons laten weten wat u van de nieuwe 

website vindt? We horen het graag.
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Let op: Pensioenfonds Dow is een 

bijzonder pensioenfonds omdat er geen 

nieuwe deelnemers meer bijkomen. 

Bovendien heeft werkgever Dow 

een bijstortingsverplichting. Daarom 

bestaat de kans dat Pensioenfonds 

Dow niet overstapt naar het nieuwe 

pensioenstelsel. In dat geval verandert er 

niets aan uw pensioen bij ons fonds. We 

houden u uiteraard op de hoogte over de 

ontwikkelingen rond het pensioenakkoord 

en de mogelijke gevolgen voor uw 

pensioen.

Wie is er aan zet?
Het overleg tussen de werkgever en de 

ondernemingsraden is inmiddels gestart. 

Dat zijn de partijen die beslissen hoe de 

toekomstige nieuwe pensioenregeling er 

uit gaat zien. Zodra er nieuws is, laten we 

u dat weten. Meer weten over het nieuwe 

pensioenstelsel? Kijk dan op onze website 

wordt www.dowpensioen.nl of bekijk het 

fi lmpje van de overheid. 
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Deze nieuwsbrief is informatief bedoeld en met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.
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Actieve medewerker bij Dow en op zoek 

naar informatie? Neem een kijkje in de 

Knowledge Base of stel je vraag direct aan HR 

via het MyHR Portal. 

  https://dow.service-now.com/kb

Gepensioneerd of niet langer medewerker bij 

Dow? Dan kunt u voor vragen terecht bij de AZL.

  088-1163043

  Pf-dow@azl.eu

Wij horen graag van u!

Heeft u ideeën over pensioenonderwerpen die u graag

besproken wilt zien in de volgende PensioenUpdate?

Stuur ons uw voorstel naar: pf-dow@azl.eu.

Wist u dat wij de PensioenUpdate ook digitaal verstrekken?

Wilt u deze in het vervolg ook per e-mail ontvangen?

Stuur dan een mail naar: pf-dow@azl.eu.

Of scan de QR-code en lees de artikelen online.

2021: Alert blijven en altijd zoeken naar 
verbeteringen

Ook in 2021 domineert corona het nieuws 
en ons leven. Mede dankzij grootschalige 
vaccinaties wordt er gelukkig steeds 
meer mogelijk. Maar het virus is nog niet 
weg, dus we moeten alert blijven. 

De fi nanciële markten herstelden na 

het uitbreken van de pandemie snel. De 

beurskoersen schoten omhoog; met name 

aandelen doen het nog steeds goed op de 

beurs. Daar staat tegenover dat we nog altijd 

te maken hebben met een zeer lage rente. 

Dat maakt pensioenfondsen kwetsbaar. 

Daarom: alert blijven, alles op de voet volgen 

en op tijd in actie komen. Vooralsnog is er in elk 

geval geen enkele reden tot paniek. 

En u goed op te hoogte houden. Want 

communicatie was al belangrijk, en is nu nog 

belangrijker geworden. Dat blijkt ook weer 

uit een onderzoek dat wij vorig jaar door een 

onafhankelijk pensioenprofessional lieten 

uitvoeren. Daar springen we op in, onder 

andere door onze website te moderniseren. 

Zo blijven we altijd op zoek naar het verbeteren 

van onze communicatie! 

Goed voorbereid op 
gevolgen pensioenakkoord

We zijn een relatief klein, krimpend 

pensioenfonds. Maar ook wij moeten 

natuurlijk alle ontwikkelingen in 

de pensioenwereld goed blijven 

volgen. Bijvoorbeeld als het gaat 

over het pensioenakkoord. Daarom 

volgde het bestuur al in 2020 

speciale trainingssessies over het 

pensioenakkoord. Daarnaast is er 

een commissie die onderzoekt wat 

de gevolgen van het akkoord voor het 

pensioenfonds zijn. En natuurlijk wat de 

gevolgen zijn voor uw pensioen. Daar 

steken we nu –en de komende maanden– 

veel tijd in.
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